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Slovo starosty
Vážení čtenáři,
léto se nezadržitelně chýlí ke konci,
my si užíváme posledních teplých
dnů a tyto chvíle vybízejí k malému
ohlédnutí.
Myslím, že i
přes nepřízeň
coronavirové
krize se dařilo.
Na jaře jsme
vybudovali
první fázi místní komunikace pro
nově vybudované parcely pro rodinnou zástavbu na Solovicích, dokončili
jsme výstavbu sběrného dvora u
zdravotního střediska, zahájili administrativní práce na výběrovém řízení
na zhotovitele víceúčelového hřiště
u základní školy, na které se nám
podařilo získat finanční prostředky
z rozpočtu Královéhradeckého kraje
a Ministerstva pro místní rozvoj.
V těchto dnech je připravena smlouva
o dílo ke schválení v zastupitelstvu
města. Samotná realizace stavby je
plánována od letošního podzimu a
během příštího roku. Po předání
stavby do užívání budou moci všichni
občané využívat toto zařízení pro své
volnočasové aktivity. Připraveny jsou
dvě nové autobusové zastávky, čímž
zahajujeme výměnu a modernizaci
všech zastávek během následujících
let. V papírové verzi je zpracovávána
projektová dokumentace na rekonstrukci zdravotního střediska a pro-

běhla další, byť menší oprava místních
komunikací v havarijním stavu v závislosti na snížení rozpočtových příjmů.
Dokončili jsme také rekonstrukci
podlahy včetně položení nového
koberce a linolea v mateřské škole
a to jsem určitě ještě na něco zapomněl. Jistě by se našli i nedostatky,
ale věřím, že se je podaří odstranit,
tak jako se o to snažíme například ve
zdravotním středisku.
Bohužel jsme byli nuceni kvůli pandemii COVID 19 zrušit tradiční pálení
čarodějnic, dětský den v táboře
pod Vysákem a nyní i 43. ročník
Katovské 30. Věřím, že tyto a další
akce, na které dopadla vládní a další
opatření, proběhnou za rok v plné
parádě a že si je užijeme tak, jak jsme
byli zvyklí.
Začal také dlouho a určitě netrpělivě
očekávaný nový školní rok. Přeji všem
školákům i učitelskému sboru, aby se
mohli ve vzájemné pohodě společně
setkávat po celý příští školní rok.
Hygienici nám pro snadnější orientaci
před ohrožením virovou epidemií
navrhli území označená barvami
tzv. semaforu. Jiná než bílá barva
v některých částech republiky vyvolala omezující opatření, u cizích zemí
to mnohdy znamenalo pro turisty
zrušení nebo změnu cíle dovolené.
Do příštích dnů přeji, aby vám na
tomto pomyslném čtyřbarevném
semaforu nejen ve zdraví svítila jen a
jen bílá barva.
Petr Urban

Nejbližší akce

V sobotu 26. září měl proběhnout 43. ročník tradičního
pochodu Katovská třicítka, ten se vzhledem k situaci kolem
epidemie nemoci Covid-19 bohužel neuskuteční.
O dalších akcích vás budeme informovat.
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Krátce
kace – Královéhradeckým krajem na zahrnutí kompletní
rekonstrukce této části komunikace. Bohužel do této
chvíle nebyla z mého pohledu potřebná rekonstrukce
ani projekčně zahájena. Po několika jednáních se zástupci
majitele požadujeme, aby byly zahájeny nezbytné kroky
k vyhotovení projektové dokumentace opravy, následné
získání stavebního povolení a to nejdůležitější, aby se požadovaná investice dostala v co nejkratším termínu do plánu
oprav Královéhradeckého kraje. Pevně věřím, že budeme
vyslyšeni a nové vedení našeho kraje přijme oprávněné
výhrady ke stavu této komunikace a zahájí potřebné kroky
k její realizaci.
Starosta

Ani nám se nevyhnula nepřízeň počasí
Na konci letních prázdnin potrápili celou republiku silné
bouřky s přívalovými dešti. Ty se bohužel nevyhnuly ani

nám. Ve spolupráci se příspěvkovou organizací Královéhradeckého kraje – Správou a údržbou silnic došlo, zejména
v Bystrém a ve Chlívcích k likvidaci naplavených nánosů
kamení a bahna z přilehlých komunikací. Zároveň děkuji
také SDH Stárkov za pomoc při odklízecích pracích.
Starosta

Autobusové zastávky v novém kabátě
Společně s myslivci a lesníky za
podporu místních rybářů
17.8. Stárkov
Stav vod v řekách na Broumovsku ve vztahu
k záchrannému programu raka říčního
Městský úřad Stárkov ve spolupráci s Lesnicko dřevařským
vzdělávacím institutem uspořádal tiskový briefing za účasti
hejtmana Královéhradeckého kraje Jiřího Štěpána, starosty
města Stárkova Petra Urbana, zástupce správy toků Lesů
České republiky, s. p. Romana Černého, zástupce Českého
rybářského svazu Miroslava Kulicha a zástupce Lesnicko
dřevařského vzdělávacího institutu Kamila Zahradníka.
Na programu společného jednání byl aktuální stav volně
tekoucích vod v okolí města Stárkova, v místech záchranného programu raka říčního. Výše uvedení zástupci reagovali rovněž na reportáž České televize ze dne 8. srpna,
kde zástupce CHKO Broumovsko uváděl, že limitem pro
úspěšné rozšíření raka říčního je především kvalita vod a
jejich znečištění.
„Kraj pravidelně podporuje výstavbu vodovodů a kanalizací včetně příprav projektových dokumentací. Od roku
2016 jsme podpořili tyto projekty v částce zhruba 254
milionů korun. V tomto systému hodláme pokračovat a
nadále pomáhat kvůli většímu důrazu na kvalitu vody i
stále trvajícímu suchu,“ řekl hejtman Jiří Štěpán.

Jak již bylo před časem na zasedání zastupitelstva města a
na stránkách zpravodaje avizováno, realizujeme postupnou
výměnu dožitých autobusových zastávek za nové. V letošním roce dojde k výměně zastávek v dolní části Bystrého
a odbočce na Chlívce.
Starosta

Oprava propustku na „Pražské“
Po několika urgencích ze strany města došlo během
prázdnin k rekonstrukci havarijního propustku na Pražské.
Nyní se soustředíme na vyjednání s majitelem komuni-
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Krátce
Ve Stárkově byla v minulých letech vybudována vysoce
kvalitní čistička odpadních vod, která významně přispívá
k čistotě vod v okolí.

rybářského svazu.
Správu toků v okolí Stárkova má na starosti státní podnik
Lesy České republiky, který záchranný program raka říčního také podporuje.
„Ve spolupráci s rybáři provádíme na tocích, které máme
ve správě, budování vhodných úkrytů pro raka říčního,
rovněž jsme se podíleli na záchranném programu i
finančně. Dle našich zjištění je kvalita vod v tocích v okolí
Stárkova na velmi dobré úrovni.“ Uvádí Roman Černý
z Lesů České republiky, s.p.
„Ochrana přírody by měla vzít na vědomí, že je potřeba
vzájemně komunikovat a spolupracovat. Není možné
neřešit aktuální situaci, kdy o úspěchu záchranného programu raka říčního nerozhoduje stav vod, ale jiný živočich
a to vydra říční. Je potřeba chránit všechny ohrožené
živočichy v přírodě, nikoliv jen vybrané.“ Uzavírá Kamil
Zahradník z Lesnicko dřevařského vzdělávacího institutu.
Kontakt pro média:
Mgr. Lubomír Hajný - tiskový mluvčí LDVI
724 901 470; hajny@ldvi.cz

„Reportáž České televize jsem viděl a musím vyjádřit
nesouhlas s tvrzením, že kvalita vod v okolí našeho
města, kde mimo jiné probíhá mnoho let záchranný
program raka říčního, je nevyhovující. Toto tvrzení bylo
pro mě impulsem, abych inicioval společnou schůzku,
kde bude veřejně prezentován aktuální stav vod v okolí
města. Každoročně provádíme kontrolní zkoumání vod,
které odtékají z čističky a vždy je tento rozbor vyhodnocen jako vyhovující a pro přírodu nezatěžující. Rovněž
prakticky všichni zemědělci v okolí jsou v programu ekologického zemědělství a na znečištění řek se nepodílejí.“
Uvádí starosta města Stárkova Petr Urban.

Zrušení tradičního pochodu Katovská třicítka
Na základě konzultace s Krajskou hygienickou stanicí jsme
zrušili akci Katovská 30, která byla plánována na sobotu
26.9.2020. Nastalá situace nás velice mrzí, ale dáváme
přednost bezpečnosti. Doufáme v zachování Vaší přízně a
našeho tradičního turistického pochodu v dalších letech.
Děkujeme všem za pochopení.
Starosta

Základní škola Stárkov

Český rybářský svaz a jeho místní organizace Stárkov se
dlouhodobě podílí na záchranném programu raka říčního.
„V posledních 5 letech byly do řek a rybníčků vypuštěny
stovky raků říčních. Bohužel se prakticky všichni stávají
potravou vydry říční, která je limitním faktorem pro
úspěch tohoto záchranného programu. Stav vod v místech vypouštění a výskytu raka je velmi dobrý a na raka
říčního nemá aktuálně naprosto žádný vliv. V minulém
týdnu jsme nechali provést na několika místech záchranného programu kontrolní odběr vody akreditovanou laboratoří s výsledkem, že odebrané vzorky mají parametry
prakticky pitné vody.“ Zmiňuje Miroslav Kulich z Českého

Školní rok 2020-2021 začal pro děti ve znamení roušek
a dalších opatření kolem nemoci Covid-19. Výuka ale
probíhá naštěstí ve škole a ne „na dálku“. Od pátku 18.
9. nosí žáci II. stupně roušku po celou dobu pobytu ve
škole, včetně vyučovacích hodin. S omezením výuky zatím
nepočítáme, ale uvidíme, jak se bude vyvíjet situace.
Marek Šedivý
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Minirozhovor

Spolky

Jitka Pernicová, nová referentka MěÚ Stárkov

Český rybářský svaz, z. s., místní
organizace Stárkov

1) Proč jste si přála pracovat právě na úřadě?
V červnu 2020 mi končila rodičovská dovolená, takže už od
ledna jsem se začala koukat po pracovních nabídkách v okolí
a všimla jsem si vyhlášeného výběrového řízení na referentku
městského úřadu. A vzhledem k tomu, že se jednalo o práci
v místě bydliště, přihlásila jsem se a začala se na výběrové řízení
připravovat. Doma jsem se učila Správní řád, Zákon o obcích a
všechny zákony a vyhlášky týkající se chodu obcí. Naštěstí se příprava vyplatila a ve výběrovém řízení jsem byla vybrána. Prvotní
impuls, proč pracovat na úřadě bylo to, že nebudu muset nikam
dojíždět a práci budu mít kousek od školky, kam chodí mé děti.
2) Co všechno je náplní této práce?
Náplň práce je velmi široká. Jsou věci, které se tu opakují každý
měsíc a věci, které se dělají několikrát nebo jen jednou do roka.
Mojí každoměsíční prací je personalistika: spočítat výplaty, zajistit
odvody sociálního a zdravotního pojištění aj., to se pravidelně
opakuje. A pak je to různé, minulý měsíc jsem chystala vítání
občánků, nyní už chystám volby do krajských zastupitelstev. Už
pomalu končí zákonné lhůty pro jmenování volební komise a
svolání. 1. zasedání volební komise. Dále mě čeká školení v Hronově ohledně voleb. S volbami se mi teď už prolíná i příprava na
Katovskou 30, která se nakonec neuskuteční, do toho průběžně
rozesílám výzvy k prodloužení nájmů hrobů, protože jsem zjistila,
že je jich spousta nezaplacených s propadlými smlouvami a je
toho ještě mnohem více.
3) Jaké vlastnosti nebo předpoklady jsou podle Vás pro
práci referentky důležité?
Podle mě je nejdůležitější mít organizační schopnost, empatii a
trpělivost.
4) Jaký je váš vztah ke Stárkovu?
Já jsem vyrůstala na Solovicích, do školky jsem chodila do České
Metuje a na základní školu už do Stárkova. Vždy se mi tu moc
líbilo, a i když jsem pár let bydlela jinde, vždy jsem se snažila
nevynechat Čarodějnice a Katovskou 30. I manžela jsem si tu
našla a rozhodnutí usadit se ve Stárkově a postavit si tu dům u
nás bylo jednomyslné.
5) Kde jste pracovala předtím?
Moje první práce po škole byla na Jiráskově turistické chatě na
Dobrošově, kde jsem začala tzv. od píky a dělala, co zrovna
bylo potřeba. Myla nádobí, pracovala na recepci, obsluhovala
na place, po čase jsem začala dělat i kancelářskou práci a po 4
letech se vypracovala na provozní chaty. Po čase jsem ale chtěla
změnu, proto jsem se přihlásila na výběrové řízení k Českým
aeroliniím. Z více jak padesáti uchazečů brali pouze 3 a považuji
to za jeden ze svých největších úspěchů, že jsem se na to místo
dostala. Pracovala jsem tam přes 3 roky u pozemního provozu a
díky zaměstnaneckým letenkám procestovala svět. Časem jsme
se s přítelem, nyní už manželem rozhodli, že si postavíme dům,
proto jsem na letišti dala výpověď a začala pracovat u ČSOB
v Náchodě, později v Trutnově a odtamtud jsem nastoupila na
mateřskou.
6) Jaké místo ve Stárkově máte nejradši?
Nejraději to mám na naší zahradě na terase. A další místo, kam
ráda chodím je lavička na Solovicích u lípy.

Vydra říční. Tento dnes již přemnožený predátor v nás
rybářích vyvolává pocit zmaru a bezmoci. Práce i finanční
prostředky investované do chovných potoků a rybníků přichází často vniveč. Přes snahu dodržet zarybňovací plány
se úlovky pstruha potočního na našich revírech rovnají
téměř nule. Dochází také k situaci, kdy vydra likviduje
jiného přísně chráněného živočicha, raka říčního.
Od roku 1997 se naše místní organizace zabývá chovem
raků a do našich revírů se jich za tu dobu podařilo vysadit
tisíce. Současnou situaci již dlouhodobě považujeme za
alarmující, proto jsme uvítali možnost upozornit na tento
problém prostřednictvím České televize. Odvysílanou
reportáž však uzavřel komentář zoologa CHKO Broumovsko, který vliv vyder na populaci raka bagatelizoval s odvoláním na čistotu vody. Nacházíme se v evropsky významné
lokalitě s výskytem mihule potoční, také vysoce citlivé na
čistotu vody. Právě správa CHKO provádí monitoring a
mihulím se u nás daří dobře. Lze tedy jen těžko předpokládat, že náš problém se týká kvality vody.
Rád bych poděkoval za podporu, které se nám dostalo ze
strany města Stárkova. Městský úřad Stárkov ve spolupráci
s Lesnicko dřevařským vzdělávacím institutem uspořádal
17. 8. tiskový briefing za účasti hejtmana Královéhradeckého kraje Jiřího Štěpána, starosty města Stárkova Petra
Urbana, zástupce správy toků Lesů České republiky, s. p.
Romana Černého, zástupce Českého rybářského svazu
Miroslava Kulicha a zástupce Lesnicko dřevařského
vzdělávacího institutu Kamila Zahradníka, kde bylo jasně
deklarováno, že kvalita vody je na vysoké úrovni.
Náš případ je jedním z těch, kdy se ochrana přírody zaměří
pouze na jeden druh bez ohledu na následky, ostatní mají
prostě smůlu.
S pozdravem Petrův zdar
Karel Andres
jednatel místní organizace

Rekonstrukce šaten a umýváren
na hřišti TJ Sokol Stárkov
S velkým potěšením bych Vám chtěl oznámit, že jsme
koncem července 2020 zakončili částečnou rekonstrukci
našich šaten a umýváren na hřišti. Budova ze 70-tých let
minulého století už nutně potřebovala nějakou péči a
jsem velmi rád, že k tomu mohlo dojít v nejbližším možném termínu, když jsme v lednu na výroční schůzi tuto
rekonstrukci „slovně naťukli“. Po loňské výstavbě záchodů
pro naši klubovnu, byl právě tento plán, který ale čekal
na finanční podporu partnerů a sponsorů, bez kterých by
nebylo možné rekonstrukci vůbec provést. Proto jsme
netrpělivě čekali na základní stavební kámen – dotaci
od Královéhradeckého kraje. Ta nám byla na jaře 2020
poskytnuta, což bylo pro začátek rekonstrukce zásadní.

Děkuji za rozhovor.
František Šedivý
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Spolky
Dále nám velmi pomohly finanční prostředky od firmy
4MAR s.r.o (Emil Hána), od našeho milého souseda pana
Hromase toho času “zámeckého pána“, no a v neposlední
řadě
nemohu
opomenout velkou
podporu
města
Stárkov. Na rekonstrukci se podílelo
mnoho dobrovolníků z našich klubových řad, kterým
patří
obrovské
poděkování
za
pomoc, ochotu a
vstřícnost. Někdy
to malinko skřípalo,
víc hlav, víc názorů,
ale výsledek je
perfektní. Považuji
ale za nutné, snad
se ostatní pomocníci
neurazí – každý ví, kdo přiložil ruku k dílu, právě teď napsat
obrovské poděkování dvěma chlapíkům, bez kterých by
rekonstrukce prostě neproběhla. Upřímně děkuji Petrovi
Lokvencovi (členovi naše fotbalového výboru) a mému otci
Josefu Gorganovi, pánové upřímně za celý TJ Sokol Stárkov, DĚKUJU. Čas a energie, který jste stavbě věnovali,
je obdivuhodný. Dále je určitě na místě za rekonstrukci
poděkovat dodavatelské firmě, která se o většinu prací
postarala, Martin Vít a jeho kolega odvedli pěknou a
poctivou práci, se vším nám vyšli maximálně vstříc, prostě
paráda.
Celá rekonstrukce započala cca v polovině dubna 2020,
trochu nám přihrála štěstí v neštěstí do karet, „obávaná
čínská chřipka COVID-19“, která nám zrušila celou jarní
sezónu a my jsme se
mohli v klidu věnovat
stavbě. Během 3 měsíců
se vše stihlo vybourat,
objekt odizolovat, provést kompletně nové
krovy, podlahy, stěny,
stropy, veškeré instalace
a výsledkem jsou krásné
kabiny se třemi šatnami,
jednou
technickou
místností a velkými
prostornými sprchami
pro všechny tři šatny
společné. Každý kdo má
zájem, může přijít nahlédnout. Chystáme i nějaké
slavnostnější otevření,
o kterém Vás budeme

informovat na našich tradičních info kanálech.
Pro zvědavce - cílová částka rekonstrukce se nakonec
vyšplhala na 540.000kč a proč jsem psal na začátku o
částečné rekonstrukci? Protože se chystáme v roce 2021
celý objekt ustrojit do nové pěkné fasády, pokud tedy
seženeme dostatek finančních prostředků, o tom ale
podrobněji, třeba za rok.
Stárkovskému fotbalu ZDAR.
Luboš Gorgan – předseda

Rozpis zápasů - JOPECO Okresní
přebor muži – podzim 2020
Kolo - Datum a čas (hřiště)

1. Sobota 22. 8. 2020 17:00 (Sokol Stárkov)
So. Stárkov - So. V. Jesenice
2. Sobota 29. 8. 2020 17:00 (TJ Velichovky)
TJ Velichovky - So. Stárkov
3. Sobota 5. 9. 2020 17:00 (Sokol Stárkov)
So. Stárkov - TJ Č. Kostelec B
4. Sobota 12. 9. 2020 17:00 ( Jiskra Machov)
Ji. Machov - So. Stárkov
5. Sobota 19. 9. 2020 16:30 (Sokol Stárkov)
So. Stárkov - So. Zábrodí
6. Sobota 26. 9. 2020 16:30 (Hronov)
AFK Hronov - So. Stárkov
7. Sobota 3. 10. 2020 16:00 (Sokol Stárkov)
So. Stárkov - Sp. Police n/M B
8. Sobota 10. 10. 2020 15:30 (Sokol Stárkov)
So. Stárkov - Ji. Martínkovice
9. Neděle 18. 10. 2020 15:30 (Babí)
SK Babí - So. Stárkov
10. Sobota 24. 10. 2020 14:30 (Sokol Stárkov)
So. Stárkov - TJ V. Poříčí B
11. Sobota 31. 10. 2020 14:00 (Slavoj Teplice n.M.)
Sl.Teplice n/M - So. Stárkov 			
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TS-20 „Pláň“
Jestřebí hory jsou protkány desítkami pevnostních objektů
z doby předválečného Československa. Mezi ně patří i tzv.
chlívecká pevnostní uzávěra, ležící na okraji katastru Stárkova. Uzávěru tvoří dva samostatné pěchotní sruby T-S 20
„Na Pláni“ a T-S 19 „Turov“, spolu s procházející linií lehkého opevnění. Tato uzávěra ležící v sedle Jestřebích hor,
měla přehradit nástupní směr Říšskoněmecké branné moci

úkolům. Nad maternickou studánkou, pod vrchem Jírová
hora se měla rozkládat stejnojmenná dělostřelecká tvrz.
A právě objekt „Na Pláni“ měl sloužit jako jedna z jeho
dělostřeleckých pozorovatelen. V jeho horním patře dnes
můžete nahlédnout jak takový pěchotní srub v roce 1938
vypadal, včetně jeho výzbroje a vybavení. Přičemž od
letošního roku je k vidění i replika pancéřového zvonu,
osazená ve spolupráci s Fakultou stavební ČVUT v Praze,
ale i dvojče těžkých kulometů spolu s replikou původní
vzduchotechniky.
Stranou nezůstávají ani lehké objekty, lidově známé spíše
jako řopíky. Jeden z nich je uveden do stavu zářijové
mobilizace roku 1938, přičemž druhý je věnovaný tzv.
poválečné reaktivaci, kdy Československá lidová armáda
znovu využila opevnění jako jeden z prvků obrany na
západní hranici států Varšavské smlouvy. Zájemci o toto
období si přijdou na své i v pěchotním srubu, kde najdou
expozici věnovanou poválečnému výsadkovému vojsku a
letectvu.
Spolek vojenské historie T-S 20 „Pláň“ se o objekty stará
od roku 1998, přičemž se důležité okamžiky naší historie

od Teplic nad Metují dále do vnitrozemí. Žel, ani jeden
z objektů československého opevnění svůj úkol nesplnil,
ani nemohl. Mnichovská dohoda rozpustila veškeré naděje
na obranu první Československé republiky, avšak vůle na
její obnovení i přes její likvidaci nezmizela.
Důkazem jsou tomu osudy vojáků, kteří se s touto tragickou skutečností nesmířili a kteří se rozhodli i přes velkou
nejistotu věcí příštích opustit protektorátní hranice. Jejich
osudy shrnuje expozice v pěchotním srubu T-S 20 „Na
Pláni“. Ať už jde o piloty RAF Václava Foglara a Augustina
Meiera, či velitele 1. čs. armádního sboru v SSSR, generála
Jana Kratochvíla nebo malíře a grafika Jindřicha Křečka.
V pozadí nezůstávají ani osudy legionářů, kteří se zasadili
o vznik samostatného státu, zrovna tak jako osudy desantu
snaží připomínat nejen v muzeu, ale zejména při pietních
aktech po celém regionu, výstavách a bojových ukázkách.
Tradiční bojová ukázka na stárkovském náměstí, probíhající souběžně s Katovskou třicítkou, díky nejisté době
spojené s koronavirem v letošním roce neproběhne. Těšit
se ale můžete na větší akci, věnovanou právě roku 1938 a
muzejnímu objektu T-S 20 „Na Pláni“, kde bude k vidění
dobový tábor, uniformované prohlídky. Prohlídková akce
proběhne souběžně s termínem zrušené Katovské třicítky
26.9. – 27.9., a proto se příchozí mohou těšit na tekutou
závlahu, ale i připravené občerstvení.
Mimo tuto prohlídkovou akci nás můžete navštívit vždy
od dubna do října každý poslední víkend v měsíci od 9
do 17 hodin a po dobu letních měsíců je možné domluvit prohlídku i na tel. čísle 731 971 482 nebo na emailu
ts20plan@seznam.cz
Budeme se na Vás těšit.
Spolek vojenské historie T-S 20 „Pláň“ z.s.

SILVER A, jehož hořký závěr proběhl na červenokosteleckých Končinách.
Pěchotní srub T-S 20 „Na Pláni“ dnes bohužel nemůže
dostát svému názvu, je ukryt v lese nad Chlívci, ale před 82
lety byl díky skvělému výhledu předurčen nejen k palebným
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Historie
deset let, a bylo jen otázkou času, kterému z nich dříve
dojde trpělivost. Jako větší nedočkavec se projevil Petr
Adršpach, který nečekal na konečné rozhodnutí soudu,
a r. 1528 prodal celé své panství bývalým nepřátelům dřívějšího majitele Stárkova Zdeňku Lvovi z Rožmitálu a Janu
Krušinoví z Lichtemburka. Petr Adrspach tímto prodejem
získal 2000 kop grošů českých. O tom, o jak velké panství
šlo, svědčí výčet položek k němu patřících: hrad Skály se
dvorem, opuštěný hrad Adrspach, městečko Stárkov, vsi
Bystré, Skalka, Studnice, Vernéřovice, Jívka, Janovice a
Metuj i s manstvím přináležejícím ke hradu Skály. To, jak se
svými nároky potom uspěl Hynek Špetle z Janovic, není nic
známo. Víme však, že v kupní smlouvě se Petr Adrspach
zříká veškeré odpovědnosti a nechává nové majitele „aby
Hynka podlé rozumu svého odbyli.“8

Rozvoj Stárkova do příchodu
Čertorejských z Čertorej - část 2.
Co se týče dalšího působení Bartoloměje Minstrberského,
nebyl jeho osud dvakrát šťastný. Ve chvíli, kdy se hlavně
díky jeho argumentům začal král Vladislav, k velké nelibosti
Rožmitálovy skupiny, přiklánět na stranu měst, zastihla
Bartoloměje nečekaná smrt. Když se vracel od císaře Maxmiliána I. s poselstvím zpět ke králi Vladislavovi do Budína,
potopila se jeho loď ve vodách Dunaje poté, co narazila
o skálu nedaleko Hainburgu. Stalo se tak na jaře r. 1515.4
Po smrti knížete se Stárkov opět vrátil do rukou Hynka
Špetle z Janovic. Bartoloměj Minstrberský byl možná
čestný muž, ve svých účtech měl ale přinejmenším zmatek.
Dřívějšímu majiteli totiž zůstal dlužen plných 2100 kop.5
Poté nastala pro Stárkov opět doba nevyjasněných vlastnických poměrů a s tím zákonitě také stagnace ve vývoji
městečka. Hynek Špetle totiž uzavřel kolem r. 1517
smlouvu s Petrem Adršpachem z Dube, ve které se Hynek
zavazuje vzdát se svého panství ve prospěch Petra, jestliže
on zase na oplátku zaplatí za Hynka jeho dluhy.6 Ani Hynek
Špetle, ani Petr Adršpach však svému závazku nedostáli,
a proto přišla ke slovu soudní pře. Jako zástavní držitel
tohoto panství je pak r. 1518 zmiňován Stylfrid Haugvic a
na Skalách.7
Soud mezi oběma aktéry se táhl velice dlouho, téměř přes

Mgr. Barbora Trenčanská,
Muzeum Broumov

Poznámky:
4. Blíže viz Palacký, F.: Dějiny národa českého v Čechách a
na Moravě, VI., Praha 1939, s. 163-215.
5. Sedláček, A.: Hrady, zámky..., V., Praha 1887, s. 70.
6. Tamtéž s. 71.
7. Ludvík, J. M.: Památky hradu, města a panství Náchoda,
i vlastníkův jeho, I., Praha 1857, s. 109.
8. Sedláček, A.: Hrady, zámky..., V., Praha 1887, s. 71.
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Víceúčelové hřiště u základní školy
Projekt s názvem

„Výstavba víceúčelového hřiště 15x32 m s PUR povrchem, 4 dráhovou běžeckou
rovinkou, dálkařským doskočištěm a oplocením ve Stárkově“

byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

Realizováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje

Koordinační situační výkres víceúčelového hřiště u ZŠ
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